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Behandling: 

Fellesliste Sp/KrF ved Per Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak: 

Træna kommune prioriterer følgende: 

 Fergeleiet i Selvær 

Fenderveggen må forlenges eller det settes opp dolfiner i forlengelsen av 

fenderveggen. Dette for å hindre at ferga skal «brekke over» og støte mot bunnen/ fjell 

på østsiden av fenderveggen. 

 

I tillegg må fergebrua forlenges for å unngå at baugporten på ferga skal berøre 

fergetårnene. I dag kan Selvær kun betjenes av reserveferga når det er normal 

vannstand. 

 

Nordland fylkeskommune legger opp til færre anløp med hurtigbåt til Selvær. All 

varetransport inn og ut av lokalsamfunnet skal skje med bil som skal ankomme Selvær 

med ferge. For å sikre at ferga kan legge til i «allslags vær» og dermed sikre 

varetransporten til Selvær er det viktig at man også legger til rette for dette ved 

fergeleiet. 

 

 Det er svært viktig at arbeidet med tunnel gjennom Bustneslia blir realisert/ iverksatt 

inneværende eller kommende år (2020). 

 

Bustneslia er i dag en flaskehals vinterstid da store kjøretøy som trailere ikke kommer 

over Bustneslia men blir ofte stående å sperre all øvrig trafikk. Det er et betydelig 

antall langtransport trailere med sjømat (laks, hvitfisk, skalldyr) samt annen 

varetransport som stykkgods, renovasjon og drivstoffleveranser som benytter FV12 inn 

mot Mo i Rana. Dette gjelder transport til/ fra kommunene Nesna, Lurøy, Træna, 

Rødøy og til dels Meløy. 

 

Det er derfor særdeles viktig at tunnel gjennom Bustneslia realiseres snarest mulig, 

aller helst med oppstartbudsjettbeløp inneværende år og fullføring kommende år. 

 

Felleslistens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Træna kommune prioriterer følgende: 
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